VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 03/2021 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na Vami požadovaný predmet zákazky „Čistiace a dezinfekčné prostriedky" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po
korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať Vami definované požiadavky na predmet zákazky.
V rámci PTK boli oslovení 9 potencionálni dodávatelia, pričom do tejto časti predložil ponuku 1 dodávateľ. Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.vusch.sk.
Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
1.2 CPV:
39830000-9 Čistiace výrobky
33741100-7 Čistiace prostriedky na ruky
33741200-8 Krémy na ruky alebo telové mlieka
33741300-9 Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Prostriedky určené na čistenie a neprofesionálnu dezinfekciu rôznych povrchov ako aj prostriedky určené na čistenie, dezinfeckiu a ošetrenie rúk.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo

Názov položky predmetu zákazky

MJ

Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie

1

Položka č.1 - Dezinfekčný univerzálny čistič v spreji, objem 500 ml

ks

902

2

Položka č.2 - Dezinfekčný čistič na kúpeľne a vodný kameň, objem 500 ml

ks

831

3

Položka č.3 - Dezinfekčný odmasťující čistič na kuchyne, objem 500 ml

ks

61

4

Položka č.4 - Dezinfekčný univerzálny čistič v spreji - Antialergénny, objem 500 ml

ks

69

5

Položka č.5 - Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a plochy, objem 1000 ml

ks

1 035

6

Položka č.6 - Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a ostatné plochy - Antialergenný, objem
1000 ml

ks

121

7

Položka č.7 - Dezinfekčný prací gél, objem 1650 ml

ks

210

8

Položka č.8 - Dezinfekcia na prádlo, objem 1000 ml

ks

80

9

Položka č.9 - Dezinfekčný a dezodoračný prípravok na tkaniny, objem 500 ml

ks

77

10

Položka č.10 - Dezinfekčný prípravok do obuvi, objem 150 ml

ks

96

11

Položka č.11 - Prípravok proti roztočom, objem 300 ml

ks

90

12

Položka č.12 - Dezinfekčný osviežovač vzduchu, povrchov a textílií, objem 300 ml

ks

500

13

Položka č.13 - Dezinfekčné čistiace utierky, balenie:24 ks

bal/24ks

431

14

Položka č. 14 - Dezinfekčné tabletky do umývačky, balenie: 40 tabliet

bal

30

15

Položka č.15 - Dezinfekčné tekuté mydlo hydratujúce, objem 250 ml

ks

151

16

Položka č.16 - Dezinfekčné tekuté mydlo vyživujúce, objem 250 ml

ks

151

17

Položka č.17 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 75 ml

ks

273

18

Položka č.18 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 250 ml

ks

142

19

Položka č.19 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 500 ml

ks

160

20

Položka č.20 - Dezinfekčný a čistiaci WC gél, objem 750 ml

ks

510

21

Položka č. 21 - Dezinfekčný WC gél na vodný kameň, objem 750 ml

ks

1 580

22

Položka č.22 - Dezinfekčný práškový chlórový prípravok, hmotnosť 1000 g

ks

70

23

Položka č. 23 - Dezinfekčný tekutý chlórový prípravok, typ.č.1, objem 4 500 ml

ks

310

24

Položka č. 24 - Dezinfekčný tekutý chlórový prípravok, typ.č.2, objem 1 200 ml

ks

350

25

Položka č. 25 - Dezinfekčný tekutý prípravok v spreji na odstránenie plesní, objem 500 ml

ks

218

26

Položka č. 26 - Čistiaci prípravok na nehrdzavejúcu oceľ, objem 500 ml

ks

35

27

Položka č. 27 - Čistiaci prípravok na hrdzu a vodný kameň, objem 750 ml

ks

80

28

Položka č. 28 - Čistiaci prípravok na vodný kameň s octom, objem 750 ml

ks

7

29

Položka č. 29 - Čistiaci prípravok krémový abrazívny, objem 500 ml

ks

1 310

30

Položka č. 30 - Čistiaci prostriedok univerzálny so šumiacou technológiou, objem 750 ml

ks

420

31

Položka č. 31 - Čistiaci práškový alkalický prostriedok, hmotnosť 10 kg

ks

1

32

Položka č. 32 - Čistiaci prostriedok tekutý kyslý, objem 500 ml

ks

547

33

Položka č. 33 - Čistiaci prášok s dezinfekčným účinkom, hmotnosť 400g

ks

112

34

Položka č. 34 - Čistiaci prostriedok na sifóny, hmotnosť 500 g

ks

73

35

Položka č. 35 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 500 ml

ks

148

36

Položka č. 36 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 4 500 ml

ks

10

37

Položka č. 37 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 5 000 ml

ks

10

38

Položka č. 38 - Čistiaci prostriedok na nábytok - krém, objem 250 ml

ks

15

39

Položka č. 39 - Čistiaci prostriedok proti prachu na rôzne povrchy a nábytok v spreji, objem 250 ml

ks

560

40

Položka č. 40 - Čistiaci prostriedok na podlahy linoleum, keramické, objem 1000 ml

ks

1 980

41

Položka č. 41 - Čistiaci prostriedok na podlahu s voskom, objem 5 000 ml

ks

6

42

Položka č. 42 - Čistiaci protriedok priemyselný do automatov, objem 10 000 ml

ks

17

43

Položka č. 43 - Saponát na umývanie riadu, objem 450 ml

ks

399

44

Položka č. 44 - Saponát na umývanie riadu, objem 1350 ml

ks

1 290

45

Položka č. 45 - Umývačka riadu - tablety

ks

6

46

Položka č. 46 - Umývačka riadu - tekutý umývací prostriedok, hmotnosť 25 kg

ks

2

47

Položka č. 47 - Umývačka riadu - oplachový prostriedok, hmotnosť 20 kg

ks

2

48

Položka č. 48 - Čistiaci prostriedok na WC s vôňou, objem 750 ml

ks

745

49

Položka č. 49 - Tuhý čistič a osviežovač do WC - závesný košík

ks

165

50

Položka č. 50 - Sóda kryštálová, hmotnosť 1000 g ks

ks

202

51

Položka č. 51 - Mydlo na pranie, hmotnosť 250 g ks

ks

1 026

52

Položka č. 52 - Mydlo na fľaky - tuhé žlčové, hmotnosť 100 g

ks

603

53

Položka č. 53 - Mydlo tekuté s dávkovačom, objem 500 ml

ks

856
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54

Položka č. 54 - Mydlo tekuté, objem 5000 ml

ks

77

55

Položka č. 55 - Mydlo vo forme peny, objem 1 000 ml

ks

201

56

Položka č. 56 - Mydlo tekuté s dávkovačom, objem 250 ml

ks

1

57

Položka č. 57 - Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača uvedeného v položke č. 56

ks

1

58

Položka č. 58 - Ochranný krém na ruky, objem 100 ml,

ks

250

59

Položka č. 59 - Osviežovač olejový, objem 750 ml

ks

817

60

Položka č. 60 - Osviežovač vzduchu sprej, objem 300 ml, typ 1

ks

484

61

Položka č. 61 - Osviežovač vzduchu sprej, objem 300 ml, typ 2

ks

68

62

Položka č. 62 - Osviežovač vzduchu v gélovej forme, hmotnosť 150 g, typ 1

ks

600

63

Položka č. 63 - Osviežovač vzduchu v gélovej forme, hmotnosť 150 g, typ 2

ks

152

3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK

Dodávateľ č.1
Tomáš Dzurňák D&D
Južná trieda 78,
040 01 Košice

DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Uchádzač uvedol informácie,
či ním ponúkaný produkt spĺňa,
resp. nespĺňa verejným
obstarávateľom definované
požiadavky na predmet zákazky.
V prípade, ak ponúkaný produkt
nespĺňa verejným obstarávateľom
požadované technické vlastnosti na
predmet zákazky,
uchádzač uviedol
"nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej
ekvivaletnej hodnoty

Položka č.1 - Dezinfekčný univerzálny čistič v spreji, objem 500 ml

1.

Viacúčelový dezinfekčný prípravok s čistiacim a dezinfekčným účinkom. Nezanechávajúci škvrny.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus, grep alebo iné
Použitie: rôzne druhu povrchov, vrátane textílií, plastov a iné.
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčné univerzálny čistič v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.2 - Dezinfekčný čistič na kúpeľne a vodný kameň, objem 500 ml

2.

Prípravok s dezinfekčným účinkom a účinkom na odstraňovanie usadenín vodného kameňa, dodávanie
lesku, nezanecháva šmuhy, šetrný k povrchom, neodfarbujúci.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus alebo iné vône
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL Dezinfekčný čistič na kúpeľne a vodný kámeň v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.3 - Dezinfekčný odmasťující čistič na kuchyne, objem 500 ml

3.

Dezinfekčný prípravok účinne odstraňujúci zvyšky mastnoty a usadenín v kuchyni, čistiaci dezinfikujúci do
hĺbky, šetrný k povrchom. Nezanechávajúci šmuhy, šetrný k povrchom.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: citrusová alebo iné vône
Použitie: rôzne druhu povrchov
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - Kuchyňa - dezinfekčný odmašťujúci čistič v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.4 - Dezinfekčný univerzálny čistič v spreji - Antialergénny, objem 500 ml

4.

Univerzálny antialergenný dezinfekčný a čistiaci prípravok na jednoktokové použitie. Vhodný na všetky
materiály a neutralizuje 99 % alergenů z roztočov. Neodfarbuje.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: neutrálna
Použitie: rôzne druhu povrchov, vrátane textílií, kobercov, WC, mikrovlnné rúry, pracovné plochy,
chladničky, rohože a iné.
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - Antialergénny univerzálny čistič v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.5 - Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a plochy, objem 1000 ml

5.

Dezinfekčný prípravok s čistiacim, odmasťovacím, leštiacim účinkom pre všetky povrchy. Vhodný na
dezinfekciu potrubia. Nezanechávajúci škvrny. Šetrný k povrchom.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus, citrón alebo iné vône
Použitie: univerzálne použitie rôzne druhu povrchov - podlahy,kúpeľne, pracovné plochy a iné.
Riedenie: koncentrát určený na riedenie vodou
Objem: 1000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčné univerzálny čistič na podlahy a plochy alebo ekvivalentný

Položka č.6 - Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a ostatné plochy - Antialergenný, objem 1000 ml

6.

Antialergénny univerzálny prípravok na dezinfekciu, čistenie, odmastňovanie podláh a ostatných povrchov
odstraňujúci a neutralizujúci alergény v jednom kroku. Neodfarbuje, nezanecháva škvrny, neporušuje
čistený podklad.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: vieža
Použitie: univerzálne použitie rôzne druhu povrchov
Riedenie: koncentrát určený na riedenie vodou
Objem: 1000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a ostatná plochy - Antialergénny

Položka č.7 - Dezinfekčný prací gél, objem 1650 ml

7.

Dezinfekčný prací prípravok, ktorý eliminuje bakterie a mikróby už od teploty 20°C. Vyperie bielu a farebnú
bielizeň a bytový textil so sviežou vôňou.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: bielých kvetov
Použitie: ideálne oblečenie, spodné prádlo textílie v kontakt s zvieraťom, posteľné prádlo pacientov,
uteráky a iné
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje do prania
Spôsob aplikácie: pridávať do prania
Objem: 1650 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný prací gél alebo ekvivalentný

Položka č.8 - Dezinfekcia na prádlo, objem 1000 ml

Položka č.1

spĺňa

Položka č.2

spĺňa

Položka č.3

spĺňa

Položka č.4

spĺňa

Položka č.5

spĺňa

Položka č.6

spĺňa

Položka č.7

spĺňa

Položka č.8
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Položka č.1 - Dezinfekčný univerzálny čistič v spreji, objem 500 ml

1.

Viacúčelový dezinfekčný prípravok s čistiacim a dezinfekčným účinkom. Nezanechávajúci škvrny.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus, grep alebo iné
Použitie: rôzne druhu povrchov, vrátane textílií, plastov a iné.
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčné univerzálny čistič v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.2 - Dezinfekčný čistič na kúpeľne a vodný kameň, objem 500 ml

2.

Prípravok s dezinfekčným účinkom a účinkom na odstraňovanie usadenín vodného kameňa, dodávanie
lesku, nezanecháva šmuhy, šetrný k povrchom, neodfarbujúci.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus alebo iné vône
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL Dezinfekčný čistič na kúpeľne a vodný kámeň v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.3 - Dezinfekčný odmasťující čistič na kuchyne, objem 500 ml

3.

Dezinfekčný prípravok účinne odstraňujúci zvyšky mastnoty a usadenín v kuchyni, čistiaci dezinfikujúci do
hĺbky, šetrný k povrchom. Nezanechávajúci šmuhy, šetrný k povrchom.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: citrusová alebo iné vône
Použitie: rôzne druhu povrchov
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - Kuchyňa - dezinfekčný odmašťujúci čistič v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.4 - Dezinfekčný univerzálny čistič v spreji - Antialergénny, objem 500 ml

4.

Univerzálny antialergenný dezinfekčný a čistiaci prípravok na jednoktokové použitie. Vhodný na všetky
materiály a neutralizuje 99 % alergenů z roztočov. Neodfarbuje.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: neutrálna
Použitie: rôzne druhu povrchov, vrátane textílií, kobercov, WC, mikrovlnné rúry, pracovné plochy,
chladničky, rohože a iné.
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - Antialergénny univerzálny čistič v spreji alebo ekvivalentný

Položka č.5 - Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a plochy, objem 1000 ml

5.

Dezinfekčný prípravok s čistiacim, odmasťovacím, leštiacim účinkom pre všetky povrchy. Vhodný na
dezinfekciu potrubia. Nezanechávajúci škvrny. Šetrný k povrchom.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus, citrón alebo iné vône
Použitie: univerzálne použitie rôzne druhu povrchov - podlahy,kúpeľne, pracovné plochy a iné.
Riedenie: koncentrát určený na riedenie vodou
Objem: 1000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčné univerzálny čistič na podlahy a plochy alebo ekvivalentný

Položka č.6 - Dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a ostatné plochy - Antialergenný, objem 1000 ml

6.

Antialergénny univerzálny prípravok na dezinfekciu, čistenie, odmastňovanie podláh a ostatných povrchov
odstraňujúci a neutralizujúci alergény v jednom kroku. Neodfarbuje, nezanecháva škvrny, neporušuje
čistený podklad.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: vieža
Použitie: univerzálne použitie rôzne druhu povrchov
Riedenie: koncentrát určený na riedenie vodou
Objem: 1000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný univerzálny čistič na podlahy a ostatná plochy - Antialergénny

Položka č.7 - Dezinfekčný prací gél, objem 1650 ml

7.

Dezinfekčný prací prípravok, ktorý eliminuje bakterie a mikróby už od teploty 20°C. Vyperie bielu a farebnú
bielizeň a bytový textil so sviežou vôňou.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: bielých kvetov
Použitie: ideálne oblečenie, spodné prádlo textílie v kontakt s zvieraťom, posteľné prádlo pacientov,
uteráky a iné
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje do prania
Spôsob aplikácie: pridávať do prania
Objem: 1650 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný prací gél alebo ekvivalentný

Položka č.8 - Dezinfekcia na prádlo, objem 1000 ml

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

8.

Dezinfekčný prací prípravok účinný pri všetkých teplotách. Perie a dezinfikuje od 30 °C biele aj farebné
textílie. Vhodný na ručné pranie a na pranie v práčke. Hypoalergénny. Dermatologicky testovaný.
Neodfarbuje.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: bielých kvetov, aloe vera, čistej bielizen alebo iné
Použitie: osobná, posteľná bielizeň, textílie, uteráky a iné
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje do prania
Spôsob aplikácie: pridávať do prania
Objem: 1000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - Dezinfekcia na prádlo alebo ekvivalentný

Položka č.9 - Dezinfekčný a dezodoračný prípravok na tkaniny, objem 500 ml

9.

Prípravok na dezinfekciu a odstraňovanie zápachu z textílií. Extra jemné rozprašovanie.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: rôzne druhy textílií
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezodoračný a dezinfekčný prípravok špeciálne na tkaniny alebo ekvivalentný

Položka č.10 - Dezinfekčný prípravok do obuvi, objem 150 ml

10.

Prípravok na dezinfekciu do obuvi (ponžiek) a na odstránenie zápachu. Obsahujúci aktívne činidlo na
pohlcovanie zápachu. Nezanechává škvrny, ani zbytky mastnoty. Neodfarvuje. Zanecháva jemnú a sviežu
vôňu.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: do obuvi, na ponožky
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 150 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekcia do obuvi alebo ekvivalentný

Položka č.11 - Prípravok proti roztočom, objem 300 ml

11.

Prostriedok so 100 % účinkom na ničenie roztočov, bĺch, plostíc, brániaci ich šíreniu s preukázanou
účinnosťou na obdobie 6 mesiacov.Znižujúci aktivitu alerdénov. Nezanechávájúci škvrny.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: ničenie roztočov, bĺch, ploštíc
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: na textílie, matrace a pod.
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - prípravok proti roztočom alebo ekvivalentný

Položka č.12 - Dezinfekčný osviežovač vzduchu, povrchov a textílií, objem 300 ml

12.

Prostriedok na dezinfekciu a čistenie vzduchu a povrchov v jednom kroku. Absorbuje a ničí pachy.
Nezanechává škvrny, šetrný k textíliám. Príjemne prevonia priestor.
Zloženie: bez chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: kvetinová, mätová, horská alebo iné
Použitie: na vzduch, textílie, rôzne povrchy
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprasovačom
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčný osviežovač vzduchu, povrchu a textílií alebo ekvivalentný

Položka č.13 - Dezinfekčné čistiace utierky, balenie:24 ks

13.

Viacúčelové dezinfekčné utierky s čistiacim, dezinfekčným, leštiacim účinkom na všetky druhy povrchov
(vrátane PC). Nezanechávajúce škvrny. Dermatologicky testované. Biologicky rozložitelné utierky. 100%
viskóza.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus alebo iná
Použitie: na rôzne povrchy (vo WC, kúpeľne, chladničky a iné)
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: jednorázový vytieraním na vlhko
Balenie: na balenia - 1 balenie musí obsahovať min. 24 ks
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčné univerzáalne čistiace utierky alebo ekvivalentný

Položka č. 14 - Dezinfekčné tabletky do umývačky, balenie: 40 tabliet

14.

Tabletky do umávačky riadu 4 v 1 - dezinfekčný prostriedok, čistiaci prostriedok, soľ a prostriedok proti
usadzovaniu a hrdzaveniu dodávajúce dokonalý lesk riadu. Dezinfikuje umývačku a zbavuje ju
nepríjemného zápachu. Odstraňuje mastnotu a dokonale vyčistí všetok špinavý riad. Zabraňuje tvorbe
usadenín vodného kameňa. Neobsahuje fosfáty.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: na umývanie riadu v umývačke
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: vložením taletky do umývačky
Obsah: 40 tablet
Balenie: na balenia
Požaduje sa: SANYTOL - Tablety do umývačky 4 v 1 s dezinfekciou alebo ekvivalentný

Položka č.15 - Dezinfekčné tekuté mydlo hydratujúce, objem 250 ml

15.

Dezinfekčné hydratujúce tekuté mydlo s hypoalergénnym zložením, ktoré je obohatené výtažky z
přírodného zeleného čaja a aloe vera. Vhodné aj pre nejcitlivejše typy pokožky. Dermatologicky testované,
ideálne na každodennú hygienu rúk. Požaduje sa nádoba s dávkovacou pumpičkou.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: na dezinfekčné umývanie rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 250 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - Dezinfekčné mydlo hydratujúce - Aloe Vera & Zelený čaj alebo ekvivalentný

Položka č.16 - Dezinfekčné tekuté mydlo vyživujúce, objem 250 ml

16.

Dezinfekčné vyživujúce a obnovujúce tekuté mydlo s hypoalergénnym zložením, ktoré je obohatené o
přírodné výtažky z mandľového mlieka a materskej kašičky. Chrání pred vysycháním pokožky.
Hypoalergénne a dermatologicky testované zloženie. Požaduje sa nádoba s dávkovacou pumpičkou.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: vôňa mandľvého mlieka a materskej kašičky
Použitie: na dezinfekčné umývanie rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 250 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - Dezinfekčné mydlo vyživujúcí - Mandľové mlieko & Materská kašička alebo
ekvivalentný

Položka č.17 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 75 ml

17.

Gél na okamžitú dezinfekciu rúk na použitie bez vody, mydla a uteráka. Nelepí sa na ruky a zanecháva
pocit sviežosti a príjemnú vôňu. Zanecháva čisté a dezinfikované ruky za 30 sekúnd. Hydratačné a
hypoalergénne zloženie. S prírodným zeleným čajom. Bez parabénov.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifiková
Použitie: na dezinfekciu rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 75 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný gel na ruky alebo ekvivalentný

Položka č.18 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 250 ml
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8.

Dezinfekčný prací prípravok účinný pri všetkých teplotách. Perie a dezinfikuje od 30 °C biele aj farebné
textílie. Vhodný na ručné pranie a na pranie v práčke. Hypoalergénny. Dermatologicky testovaný.
Neodfarbuje.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: bielých kvetov, aloe vera, čistej bielizen alebo iné
Použitie: osobná, posteľná bielizeň, textílie, uteráky a iné
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje do prania
Spôsob aplikácie: pridávať do prania
Objem: 1000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - Dezinfekcia na prádlo alebo ekvivalentný

Položka č.9 - Dezinfekčný a dezodoračný prípravok na tkaniny, objem 500 ml

9.

Prípravok na dezinfekciu a odstraňovanie zápachu z textílií. Extra jemné rozprašovanie.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: rôzne druhy textílií
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezodoračný a dezinfekčný prípravok špeciálne na tkaniny alebo ekvivalentný

Položka č.10 - Dezinfekčný prípravok do obuvi, objem 150 ml

10.

Prípravok na dezinfekciu do obuvi (ponžiek) a na odstránenie zápachu. Obsahujúci aktívne činidlo na
pohlcovanie zápachu. Nezanechává škvrny, ani zbytky mastnoty. Neodfarvuje. Zanecháva jemnú a sviežu
vôňu.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: do obuvi, na ponožky
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom.
Objem: 150 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekcia do obuvi alebo ekvivalentný

Položka č.11 - Prípravok proti roztočom, objem 300 ml

11.

Prostriedok so 100 % účinkom na ničenie roztočov, bĺch, plostíc, brániaci ich šíreniu s preukázanou
účinnosťou na obdobie 6 mesiacov.Znižujúci aktivitu alerdénov. Nezanechávájúci škvrny.
Zloženie: Bez obsahu chlóru.
Spektum účinku: ničenie roztočov, bĺch, ploštíc
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: na textílie, matrace a pod.
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprašovačom
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL - prípravok proti roztočom alebo ekvivalentný

Položka č.12 - Dezinfekčný osviežovač vzduchu, povrchov a textílií, objem 300 ml

12.

Prostriedok na dezinfekciu a čistenie vzduchu a povrchov v jednom kroku. Absorbuje a ničí pachy.
Nezanechává škvrny, šetrný k textíliám. Príjemne prevonia priestor.
Zloženie: bez chlóru.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: kvetinová, mätová, horská alebo iné
Použitie: na vzduch, textílie, rôzne povrchy
Riedenie: koncentrát, ktorý sa aplikuje bez riedenia.
Spôsob aplikácie: postrekom z nádoby s rozprasovačom
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčný osviežovač vzduchu, povrchu a textílií alebo ekvivalentný

Položka č.13 - Dezinfekčné čistiace utierky, balenie:24 ks

13.

Viacúčelové dezinfekčné utierky s čistiacim, dezinfekčným, leštiacim účinkom na všetky druhy povrchov
(vrátane PC). Nezanechávajúce škvrny. Dermatologicky testované. Biologicky rozložitelné utierky. 100%
viskóza.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, ničiaci plesne.
Vôňa: eukalyptus alebo iná
Použitie: na rôzne povrchy (vo WC, kúpeľne, chladničky a iné)
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: jednorázový vytieraním na vlhko
Balenie: na balenia - 1 balenie musí obsahovať min. 36 ks
Požaduje sa: SANYTOL dezinfekčné univerzáalne čistiace utierky alebo ekvivalentný

Položka č. 14 - Dezinfekčné tabletky do umývačky, balenie: 40 tabliet

14.

Tabletky do umávačky riadu 4 v 1 - dezinfekčný prostriedok, čistiaci prostriedok, soľ a prostriedok proti
usadzovaniu a hrdzaveniu dodávajúce dokonalý lesk riadu. Dezinfikuje umývačku a zbavuje ju
nepríjemného zápachu. Odstraňuje mastnotu a dokonale vyčistí všetok špinavý riad. Zabraňuje tvorbe
usadenín vodného kameňa. Neobsahuje fosfáty.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: na umývanie riadu v umývačke
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: vložením taletky do umývačky
Obsah: 40 tablet
Balenie: na balenia
Požaduje sa: SANYTOL - Tablety do umývačky 4 v 1 s dezinfekciou alebo ekvivalentný

Položka č.15 - Dezinfekčné tekuté mydlo hydratujúce, objem 250 ml

15.

Dezinfekčné hydratujúce tekuté mydlo s hypoalergénnym zložením, ktoré je obohatené výtažky z
přírodného zeleného čaja a aloe vera. Vhodné aj pre nejcitlivejše typy pokožky. Dermatologicky testované,
ideálne na každodennú hygienu rúk. Požaduje sa nádoba s dávkovacou pumpičkou.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifikovaná
Použitie: na dezinfekčné umývanie rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 250 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - Dezinfekčné mydlo hydratujúce - Aloe Vera & Zelený čaj alebo ekvivalentný

Položka č.16 - Dezinfekčné tekuté mydlo vyživujúce, objem 250 ml

16.

Dezinfekčné vyživujúce a obnovujúce tekuté mydlo s hypoalergénnym zložením, ktoré je obohatené o
přírodné výtažky z mandľového mlieka a materskej kašičky. Chrání pred vysycháním pokožky.
Hypoalergénne a dermatologicky testované zloženie. Požaduje sa nádoba s dávkovacou pumpičkou.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: vôňa mandľvého mlieka a materskej kašičky
Použitie: na dezinfekčné umývanie rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 250 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - Dezinfekčné mydlo vyživujúcí - Mandľové mlieko & Materská kašička alebo
ekvivalentný

Položka č.17 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 75 ml

17.

Gél na okamžitú dezinfekciu rúk na použitie bez vody, mydla a uteráka. Nelepí sa na ruky a zanecháva
pocit sviežosti a príjemnú vôňu. Zanecháva čisté a dezinfikované ruky za 30 sekúnd. Hydratačné a
hypoalergénne zloženie. S prírodným zeleným čajom. Bez parabénov.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifiková
Použitie: na dezinfekciu rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 75 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný gel na ruky alebo ekvivalentný

Položka č.18 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 250 ml

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

18.

Gél na okamžitú dezinfekciu rúk na použitie bez vody, mydla a uteráka. Nelepí sa na ruky a zanecháva
pocit sviežosti a príjemnú vôňu. Zanecháva čisté a dezinfikované ruky za 30 sekúnd. Hydratačné a
hypoalergénne zloženie. S prírodným zeleným čajom. Bez parabénov. Požaduje sa nádoba s dávkovacou
pumpičkou.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifiková
Použitie: na dezinfekciu rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 250 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný gel na ruky alebo ekvivalentný

Položka č.19 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 500 ml

19.

Gél na okamžitú dezinfekciu rúk na použitie bez vody, mydla a uteráka. Nelepí sa na ruky a zanecháva
pocit sviežosti a príjemnú vôňu. Zanecháva čisté a dezinfikované ruky za 30 sekúnd. Hydratačné a
hypoalergénne zloženie. S prírodným zeleným čajom. Bez parabénov.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifiková
Použitie: na dezinfekciu rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 500 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný gel na ruky alebo ekvivalentný

Položka č.20 - Dezinfekčný a čistiaci WC gél, objem 750 ml

20.

Hustý gel na dezinfekciu WC s úsporným dávkovaním odstraňuje mastnotu, zažranú špinu a škvrny. Na
čistenie a dezinfekciu odtokov.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: rôzne druhy vône
Použitie: do WC misy, odtoku
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Objem:750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Domestos WC gél alebo ekvivalentný

Položka č. 21 - Dezinfekčný WC gél na vodný kameň, objem 750 ml

21.

Viacúčelový dezinfekčny prostriedok s čistiacim a dezinfekčným účinkom. Odstraňovanie vodného kameňa
v toalete. Vďaka jedinečnému zloženiu sa udrží na povrchu dlhšie, aby odstránil všetok vodný kameň a
likvidoval mikroorganizmy (baktérie, kvasinky, plesne, bakteriálne spóry a vírusy) žijúce v ňom.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: citrusová alebo iné vône
Použitie: do WC misy
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Objem: 750ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Domestos WC gél alebo ekvivalentný

Položka č.22 - Dezinfekčný práškový chlórový prípravok, hmotnosť 1000 g

22.

Univerzálny práškový dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru pre najširšie použitie. Bieliace
účinky.
Zloženie: musí obsahovať tosylchloramide sodium (CAS 127–65–1, EINECS 204–854–7) obsah aktívneho
chlóru 25%
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, inaktivácia bakteriálnych spór, usmrtenie mykobaktérií komplexu
M. tuberculosis, usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií, fungicídny účinok na mikroskopické
vláknité huby (plesne)
Použitie: na povrchy, stélofarebné textílie, riad, sanitárne zariadenia, odpady, pitnú vodu
Riedenie: prášok určený na riedenie vodou.
Spôsob aplikácie: vytieraním na mokro
Hmotnosť: 1000 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Chloramin T univerzálny práškový chlórový dezinfekčný prípravok alebo ekvivalentný

Položka č. 23 - Dezinfekčný tekutý chlórový prípravok, typ.č.1, objem 4 500 ml

23.

Tekutý prípravok na dezinfekciu. Bieliace účinky.
Zloženie: musí obsahovať:chlórnan sodný 47 g/kg (4,7 %),
Spektrum účinku: minimáne baktericídny, virucídny, likvidácia rias a mikroskopických húb
Použitie: na podlahy, plochy, kuchynské, hygienické náradie a sanitárnu keramiku, textílie.
Riedenie: tekutina určená na riedenie vodou.
Spôsob aplikácie: vytieraním na mokro
Objem: 4 500 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Savo originál alebo ekvivalentný

Položka č. 24 - Dezinfekčný tekutý chlórový prípravok, typ.č.2, objem 1 200 ml

24.

Tekutý prípravok na dezinfekciu. Fľaša s bezpečnostným uzáverom.
Zloženie: musí obsahovať: chlornan sodný 47 g/kg (4,7%) (EC 231-668-3), aniónové povrchovo aktívne
látky menej ako 50 g/kg (5%), parfum, voda,
Spektrum účinku: likvidácia baktérií (vrátane E. coli, Stafylokoky, MRSA, Salmonely, Listérie...), vírusov
(vírusy - žltačky typu A, B, C; chrípky, ovčie kiahne, múmz, herpes, i HIV), kvasiniek (candidózy) a
vláknitých plesní (Aspergillus).
Zloženie: musí obsahovať: chlornan sodný 47 g/kg (4,7%) (EC 231-668-3), aniónové povrchovo aktívne
látky menej ako 50 g/kg (5%), parfum, voda,
Objem: 1 200 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Savo Prim alebo ekvivalentný

Položka č.25 - Dezinfekčný tekutý prípravok v spreji na odstránenie plesní, objem 500 ml

25.

Prípravok na odstránenie plesní, húb, lišajníkov a kvasiniek.
Zloženie: musí obsahovať: 4,7% chlornan sodný (EC 231-668-3), < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky.
Použitie: na omietky, murivo, kameň, mramor, žulu, prírodné drevo, keramiku, obkladačky, sklokeramiku,
smalt, sklo,
plasty, laminát, akryl, vínyl, silikón, gumu, teflón, nerez
a chrómované povrchy.
Objem: 500 ml,
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Savo proti plesni alebo ekvivalentný

Položka č. 26 - Čistiaci prípravok na nehrdzavejúcu oceľ, objem 500 ml

26.

Čistí, leští, ošetruje a dlhodobo chráni nerezové povrchy. Odstraňuje škvrny od zaschnutých kvapiek vody,
mastnoty a iných nečistôt. Zabraňuje vytváraniu vápenatých usadenín, obnovuje lesk a ochraňuje vyčistené
plochy pred vytváraním vápenatých usadenín, obnovovuje lesk. Požaduje sa fľaša s rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať: aniónové povrchovo aktívne látky < 5%, neiónové povrchovo aktívne látky < 5%,
alifatické uhľovodíky, parfum, benzisothiazolinone.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Aktivit na nerez alebo ekvivalentný

Položka č. 27 - Čistiaci prípravok na hrdzu a vodný kameň, objem 750 ml

27.

Čistí, odmastňuje, zanecháva povrchy žiarivo lesklé a bez šmúh. Musí dokonale odstraňovať hrdzu a
vodný kameň, špinu. Požaduje sa fľaša s rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať: < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfém, hexylcinnamaldehyd.
Objem: 750 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Cillit Bang alebo ekvivalentný

Položka č. 28 - Čistiaci prípravok na vodný kameň s octom, objem 750 ml

28.

Na odstránenie vápenatých usadenín, na čistenie
nerezových predmetov, riadu, vodovodných batérií,
keramických obkladov, dlažieb, vaní a umývadiel
do vysokého lesku bez poškriabania.
Zloženie: musí obsahovať:< 5% neiónové povrchovo aktívne látky, amfotérne povrchovo aktívne látky,
fosfonáty, parfumy, kyselina fosforečná,
Objem: 750 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Pulirapid aceto alebo ekvivalentný

Položka č. 29 - Čistiaci prípravok krémový abrazívny, objem 500 ml

29.

Prípravok na čistenie hliníka, smaltu, kovu, sklokeramiky, nerezu (nehrdzavejúcej ocele), mramoru,
keramiky, plastu a laminátu.
Zloženie: musí obsahovať: 5 % alebo viac, ale menej ako
15 % aniónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum,
limonene, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, benzisothiazolinone,
Objem: 500 ml (720 g)
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Cif krém alebo ekvivalentný

Položka č. 30 - Čistiaci prostriedok univerzálny so šumiacou technológiou, objem 750 ml
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18.

Gél na okamžitú dezinfekciu rúk na použitie bez vody, mydla a uteráka. Nelepí sa na ruky a zanecháva
pocit sviežosti a príjemnú vôňu. Zanecháva čisté a dezinfikované ruky za 30 sekúnd. Hydratačné a
hypoalergénne zloženie. S prírodným zeleným čajom. Bez parabénov. Požaduje sa nádoba s dávkovacou
pumpičkou.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifiková
Použitie: na dezinfekciu rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 250 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný gel na ruky alebo ekvivalentný

Položka č.19 - Dezinfekčný gél na ruky, objem 500 ml

19.

Gél na okamžitú dezinfekciu rúk na použitie bez vody, mydla a uteráka. Nelepí sa na ruky a zanecháva
pocit sviežosti a príjemnú vôňu. Zanecháva čisté a dezinfikované ruky za 30 sekúnd. Hydratačné a
hypoalergénne zloženie. S prírodným zeleným čajom. Bez parabénov.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: nešpecifiková
Použitie: na dezinfekciu rúk
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Spôsob aplikácie: nadávkovanie dávkovačom na mokré ruky
Obsah: 500 ml
Balenie: na ks
Požaduje sa: SANYTOL - dezinfekčný gel na ruky alebo ekvivalentný

Položka č.20 - Dezinfekčný a čistiaci WC gél, objem 750 ml

20.

Hustý gel na dezinfekciu WC s úsporným dávkovaním odstraňuje mastnotu, zažranú špinu a škvrny. Na
čistenie a dezinfekciu odtokov.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: rôzne druhy vône
Použitie: do WC misy, odtoku
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Objem:750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Domestos WC gél alebo ekvivalentný

Položka č. 21 - Dezinfekčný WC gél na vodný kameň, objem 750 ml

21.

Viacúčelový dezinfekčny prostriedok s čistiacim a dezinfekčným účinkom. Odstraňovanie vodného kameňa
v toalete. Vďaka jedinečnému zloženiu sa udrží na povrchu dlhšie, aby odstránil všetok vodný kameň a
likvidoval mikroorganizmy (baktérie, kvasinky, plesne, bakteriálne spóry a vírusy) žijúce v ňom.
Spektum účinku: baktericídny, virucídny.
Vôňa: citrusová alebo iné vône
Použitie: do WC misy
Riedenie: aplikuje sa bez riedenia.
Objem: 750ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Domestos WC gél alebo ekvivalentný

Položka č.22 - Dezinfekčný práškový chlórový prípravok, hmotnosť 1000 g

22.

Univerzálny práškový dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru pre najširšie použitie. Bieliace
účinky.
Zloženie: musí obsahovať tosylchloramide sodium (CAS 127–65–1, EINECS 204–854–7) obsah aktívneho
chlóru 25%
Spektum účinku: baktericídny, virucídny, inaktivácia bakteriálnych spór, usmrtenie mykobaktérií komplexu
M. tuberculosis, usmrtenie potenciálne patogénnych mykobaktérií, fungicídny účinok na mikroskopické
vláknité huby (plesne)
Použitie: na povrchy, stélofarebné textílie, riad, sanitárne zariadenia, odpady, pitnú vodu
Riedenie: prášok určený na riedenie vodou.
Spôsob aplikácie: vytieraním na mokro
Hmotnosť: 1000 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Chloramin T univerzálny práškový chlórový dezinfekčný prípravok alebo ekvivalentný

Položka č. 23 - Dezinfekčný tekutý chlórový prípravok, typ.č.1, objem 4 500 ml

23.

Tekutý prípravok na dezinfekciu. Bieliace účinky.
Zloženie: musí obsahovať:chlórnan sodný 47 g/kg (4,7 %),
Spektrum účinku: minimáne baktericídny, virucídny, likvidácia rias a mikroskopických húb
Použitie: na podlahy, plochy, kuchynské, hygienické náradie a sanitárnu keramiku, textílie.
Riedenie: tekutina určená na riedenie vodou.
Spôsob aplikácie: vytieraním na mokro
Hmotnosť: 4 kg,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Savo originál alebo ekvivalentný

Položka č. 24 - Dezinfekčný tekutý chlórový prípravok, typ.č.2, objem 1 200 ml

24.

Tekutý prípravok na dezinfekciu. Fľaša s bezpečnostným uzáverom.
Zloženie: musí obsahovať: chlornan sodný 47 g/kg (4,7%) (EC 231-668-3), aniónové povrchovo aktívne
látky menej ako 50 g/kg (5%), parfum, voda,
Spektrum účinku: likvidácia baktérií (vrátane E. coli, Stafylokoky, MRSA, Salmonely, Listérie...), vírusov
(vírusy - žltačky typu A, B, C; chrípky, ovčie kiahne, múmz, herpes, i HIV), kvasiniek (candidózy) a
vláknitých plesní (Aspergillus).
Zloženie: musí obsahovať: chlornan sodný 47 g/kg (4,7%) (EC 231-668-3), aniónové povrchovo aktívne
látky menej ako 50 g/kg (5%), parfum, voda,
Objem: 1 200 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Savo Prim alebo ekvivalentný

Položka č.25 - Dezinfekčný tekutý prípravok v spreji na odstránenie plesní, objem 500 ml

25.

Prípravok na odstránenie plesní, húb, lišajníkov a kvasiniek.
Zloženie: musí obsahovať: 4,7% chlornan sodný (EC 231-668-3), < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky.
Použitie: na omietky, murivo, kameň, mramor, žulu, prírodné drevo, keramiku, obkladačky, sklokeramiku,
smalt, sklo,
plasty, laminát, akryl, vínyl, silikón, gumu, teflón, nerez
a chrómované povrchy.
Objem: 500 ml,
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Savo proti plesni alebo ekvivalentný

Položka č. 26 - Čistiaci prípravok na nehrdzavejúcu oceľ, objem 500 ml

26.

Čistí, leští, ošetruje a dlhodobo chráni nerezové povrchy. Odstraňuje škvrny od zaschnutých kvapiek vody,
mastnoty a iných nečistôt. Zabraňuje vytváraniu vápenatých usadenín, obnovuje lesk a ochraňuje vyčistené
plochy pred vytváraním vápenatých usadenín, obnovovuje lesk. Požaduje sa fľaša s rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať: aniónové povrchovo aktívne látky < 5%, neiónové povrchovo aktívne látky < 5%,
alifatické uhľovodíky, parfum, benzisothiazolinone.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Aktivit na nerez alebo ekvivalentný

Položka č. 27 - Čistiaci prípravok na hrdzu a vodný kameň, objem 750 ml

27.

Čistí, odmastňuje, zanecháva povrchy žiarivo lesklé a bez šmúh. Musí dokonale odstraňovať hrdzu a
vodný kameň, špinu. Požaduje sa fľaša s rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať: < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfém, hexylcinnamaldehyd.
Objem: 750 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Cillit Bang alebo ekvivalentný

Položka č. 28 - Čistiaci prípravok na vodný kameň s octom, objem 750 ml

28.

Na odstránenie vápenatých usadenín, na čistenie
nerezových predmetov, riadu, vodovodných batérií,
keramických obkladov, dlažieb, vaní a umývadiel
do vysokého lesku bez poškriabania.
Zloženie: musí obsahovať:< 5% neiónové povrchovo aktívne látky, amfotérne povrchovo aktívne látky,
fosfonáty, parfumy, kyselina fosforečná,
Objem: 750 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Pulirapid aceto alebo ekvivalentný

Položka č. 29 - Čistiaci prípravok krémový abrazívny, objem 500 ml

29.

Prípravok na čistenie hliníka, smaltu, kovu, sklokeramiky, nerezu (nehrdzavejúcej ocele), mramoru,
keramiky, plastu a laminátu.
Zloženie: musí obsahovať: 5 % alebo viac, ale menej ako
15 % aniónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum,
limonene, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, benzisothiazolinone,
Objem: 500 ml (720 g)
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Cif krém alebo ekvivalentný

Položka č. 30 - Čistiaci prostriedok univerzálny so šumiacou technológiou, objem 750 ml

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

30.

Čistí za pomoci šumivej technológii, ktorá ľahko a rýchlo odstraňuje nečistoty a zanecháva lesk. Po aplikácii
na nečistotu začne prípravok reagovať a jemne šumieť (dochádza k oddeleniu špiny od povrchu), následne
sa zotrie. Vhodný na nelakované povrchy, keramické povrchy, nepoškodený smalt, pochrómovaný kov,
nerez, vinyl. Odstraňuje: bežné zvyšky od jedla, bežné chynské škvrny, škvrny od čaju a kávy, mastné
škvrny, mydlové usadeniny, škvrnami od vody. Požaduje sa balenie s rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať <5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky,
Parfum, Linalool.
Objem: 750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Cif Actifizz alebo ekvivalentný

Položka č. 31 - Čistiaci práškový alkalický prostriedok, hmotnosť 10 kg

31.

Mierne alkalický čistiaci prostriedok s protipenovými vlastnosťami a dobrými čistiacimi schopnosťami na krv,
bielkoviny a zbytky potravín. Určený na strojové čistenie chirurgických nástrojov, anesteziologického
vybavenia, operačnej obuvi a iného lékrsko-technického vybavenia v nemocníciach. Vykazuje vysoký
stupeň ochrany materiálov. Chráni pred koróziou laboratórne sklo, antikor, nástrojovú oceľ, čistý hliník,
hliníkovo-horčíkové zmesi, pochrómované prístroje, laboratórne prístroje z bežných plastov, ako aj
anesteziologické vybavenie. U eloxovaných predmetov tlmí účinok zmäkčenej vody na eloxovaný povlak.
Šetrí obvzlášť potlač, napr. odmerné stupnice. Je možné ho používať pri všetkých tvrdostiach vody.
Zloženie: musí obsahovať: viac ako 5% neiónových tenzidovm, menej ako 30 % fosfátov,
Hmotnosť: 10 kg,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Neodisher MA alebo ekvivalentný

Položka č. 32 - Čistiaci prostriedok tekutý kyslý, objem 500 ml

32.

Čistiaci prostriedok odstraňuje špinu a vodný kameň a má veľmi účinný antibakteriálny účinok. Čistič je
vhodný na veľmi znečistené plochy - umývadlá, WC, obkladačky, spoľahlivo odstráni vodný a močový
kameň, ničí bakteriálne choroboplodné zárodky.
Zloženie: musí obsahovať: 5-15% kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid, farbivo.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Fixinela alebo ekvivalentný

Položka č. 33 - Čistiaci prášok s dezinfekčným účinkom, hmotnosť 400g

33.

Práškový prostriedok s antibakteriálnym, bieliacim a čistiacim účinkom. Vhodný na čistenie umývadiel, vaní,
kuchynských drezov, sporákov, kúpeľní, WC mís, dlaždíc a keramických obkladačiek.
Zloženie: musí obsahovať: abrazívne zložky, <5% aniónové tenzidy, < 5% mydlo, účinná látka 19800
mg/kg troclosene sodium, vonná látka: linalool, farbivo.
Hmotnosť: 400 g,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Fixinela prášok alebo ekvivalentný

Položka č. 34 - Čistiaci prostriedok na sifóny, hmotnosť 500 g

34.

Vysoko účinný alkalický čistiaci prostriedok slúžiaci na čistenie sifónov, umývadiel, výlevok, vaní, WC a
kuchynských drezov. Musí rozpúšťať kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne.
Zloženie musí obsahovať: hydroxid sodný /EC 215-185-5/
Objem: 500 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Sifo alebo ekvivalent

Položka č.35 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 500 ml

35.

Špeciálny čistiaci prostriedok určený na čistenie a leštenie sklenených a hladkých umývateľných plôch, ako
sú okná, zrkadlá či sklenené stoly.Okrem okien je ideálny na čistenie zrkadiel, televíznych obrazoviek alebo
sklenených stolov. Zaisťuje lesk bez šmúh a nutnosti dodatočného leštenia. Požaduje sa fľaša s
rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať: <5% aniónové tenzidy, Parfum, Methylisothiazolinone.
Objem: 500 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Clin na okná s rozprašovačom alebo ekvivalentný

Položka č.36 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 4 500 ml

36.

Špeciálny čistiaci prostriedok určený na čistenie a leštenie sklenených a hladkých umývateľných plôch, ako
sú okná, zrkadlá či sklenené stoly.Okrem okien je ideálny na čistenie zrkadiel, televíznych obrazoviek alebo
sklenených stolov. Zaisťuje lesk bez šmúh a nutnosti dodatočného leštenia.
Zloženie: <5% aniónové tenzidy, Parfum, Methylisothiazolinone.
Objem: 4500 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Clin na okná alebo ekvivalentný

Položka č.37 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 5 000 ml

37.

Vysoko účinný, jednoduché leštenie bez šmúh, okná vydržia dlhšie čisté ako po použití saponátových
čistidiel. Môže sa použiť priamo na znečistené sklenené plochy bez predchádzajúceho ošetrenia
saponátovým roztokom. Sklenené plochy, ošetrené týmto výrobkom, odpudzujú vodu a tým pádom sú lepšie
priehľadné, nerosí sa a odolávajú ľahšie bežným nečistotám. Jeho zloženie je vhodné na použitie na všetky
druhy materiálov.
Zloženie musí obsahovať: < 5% aniónová povrchová aktívna látka, parfum, alkohol.
Objem: 5 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Krystal na okná alebo ekvivalentný

Položka č. 38 - Čistiaci prostriedok na nábytok - krém, objem 250 ml

38.

Krém - leštenka na nábytok s včelím voskom. Požaduje sa,
aby vyživoval drevené povrchy, musí konzervovať, čistiť
nábytok pred prachom a slnečným žiarením.
Zloženie musí obsahovať: < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, < 5 % alifatické uhľovodíky, parfumy,
linalool, hexyl cinnamal, limonene, benzyl salicylate, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Objem: 250 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Pronto krém s včelím voskom alebo ekvivalentný (napr. KRYSTAL, leštenka na nábytok)

Položka č.39 - Čistiaci prostriedok proti prachu na rôzne povrchy a nábytok v spreji, objem 250 ml

39.

Čistiaci prostriedok na rôzne povrchy a nábytok, s dlhodobým antistatickým účinkom, vhodný na
odstránenie prachu, šmúh a mastných škvŕn.
Zloženie musí obsahovať: <5% neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% alifatické uhľovodíky, parfumy,
linalool, hexyl cinnamal, limonene, benzyl salicylate, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol,
Objem: 250 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Pronto/Pledge spray multi-surface alebo ekvivalentný

Položka č.40 - Čistiaci prostriedok na podlahy linoleum, keramické, objem 1000 ml

40.

Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy.
Zloženie musí obsahovať: < 5% neiónové povrchovo aktívnej látky, < 5% aniónovej povrchovo aktívnej
látky, neiónovej povrchovo aktívnej látky, Parfém, Geraniol, Butylphenyl methylpropional, Citronellol,
Limonene, Hexyl cinnamal, Glutaral, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Octylisothiazolinone.
Objem: 1 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Ajax alebo ekvivalentný

Položka č. 41 - Čistiaci prostriedok na podlahu s voskom, objem 5 000 ml

41.

Saponát s voskom, vhodný na umývanie podláh a tvrdých umývateľných povrchov.
Zloženie: musí obsahovať: <5% neionogenne povrchovo aktívne látky, parfum, methylisothiazolinon,
benzisothiazolinon, linalool,
Objem: 5 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Pavistela Rosa alebo ekvivalentný

Položka č. 42 - Čistiaci protriedok priemyselný do automatov, objem 10 000 ml

42.

Nepenivý tekutý čistič, vhodný na čistenie extrémne
znečistených povrchov, určený do čistiacich podlahových
automatov.
Zloženie musí obsahovať: 2-(2-butoxyetoxy) etanol, hydroxid draselný, menej ako 5% : nátrium- (2butoxyetoxy) acetát, 2,2´,2´´- nitrilotrietanol, trinátriumnitrilotriacetát, kyselina ortokremičitá, sodná soľ, menej
ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky.
Objem: 10 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: PANTRA Turbo alebo ekvivalentný

Položka č. 43 - Saponát na umývanie riadu, objem 450 ml
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30.

Čistí za pomoci šumivej technológii, ktorá ľahko a rýchlo odstraňuje nečistoty a zanecháva lesk. Po aplikácii
na nečistotu začne prípravok reagovať a jemne šumieť (dochádza k oddeleniu špiny od povrchu), následne
sa zotrie. Vhodný na nelakované povrchy, keramické povrchy, nepoškodený smalt, pochrómovaný kov,
nerez, vinyl. Odstraňuje: bežné zvyšky od jedla, bežné chynské škvrny, škvrny od čaju a kávy, mastné
škvrny, mydlové usadeniny, škvrnami od vody. Požaduje sa balenie s rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať <5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky,
Parfum, Linalool.
Objem: 750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Cif Disinfect&Shine MR alebo ekvivalentný

Položka č. 31 - Čistiaci práškový alkalický prostriedok, hmotnosť 10 kg

31.

Mierne alkalický čistiaci prostriedok s protipenovými vlastnosťami a dobrými čistiacimi schopnosťami na krv,
bielkoviny a zbytky potravín. Určený na strojové čistenie chirurgických nástrojov, anesteziologického
vybavenia, operačnej obuvi a iného lékrsko-technického vybavenia v nemocníciach. Vykazuje vysoký
stupeň ochrany materiálov. Chráni pred koróziou laboratórne sklo, antikor, nástrojovú oceľ, čistý hliník,
hliníkovo-horčíkové zmesi, pochrómované prístroje, laboratórne prístroje z bežných plastov, ako aj
anesteziologické vybavenie. U eloxovaných predmetov tlmí účinok zmäkčenej vody na eloxovaný povlak.
Šetrí obvzlášť potlač, napr. odmerné stupnice. Je možné ho používať pri všetkých tvrdostiach vody.
Zloženie: musí obsahovať: viac ako 5% neiónových tenzidovm, menej ako 30 % fosfátov,
Hmotnosť: 10 kg,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Neodisher MA alebo ekvivalentný

Položka č. 32 - Čistiaci prostriedok tekutý kyslý, objem 500 ml

32.

Čistiaci prostriedok odstraňuje špinu a vodný kameň a má veľmi účinný antibakteriálny účinok. Čistič je
vhodný na veľmi znečistené plochy - umývadlá, WC, obkladačky, spoľahlivo odstráni vodný a močový
kameň, ničí bakteriálne choroboplodné zárodky.
Zloženie: musí obsahovať: 5-15% kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid, farbivo.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Fixinela alebo ekvivalentný

Položka č. 33 - Čistiaci prášok s dezinfekčným účinkom, hmotnosť 400g

33.

Práškový prostriedok s antibakteriálnym, bieliacim a čistiacim účinkom. Vhodný na čistenie umývadiel, vaní,
kuchynských drezov, sporákov, kúpeľní, WC mís, dlaždíc a keramických obkladačiek.
Zloženie: musí obsahovať: abrazívne zložky, <5% aniónové tenzidy, < 5% mydlo, účinná látka 19800
mg/kg troclosene sodium, vonná látka: linalool, farbivo.
Hmotnosť: 400 g,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Fixinela prášok alebo ekvivalentný

Položka č. 34 - Čistiaci prostriedok na sifóny, hmotnosť 500 g

34.

Vysoko účinný alkalický čistiaci prostriedok slúžiaci na čistenie sifónov, umývadiel, výlevok, vaní, WC a
kuchynských drezov. Musí rozpúšťať kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne.
Zloženie musí obsahovať: hydroxid sodný /EC 215-185-5/
Objem: 500 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Sifo alebo ekvivalent

Položka č.35 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 500 ml

35.

Špeciálny čistiaci prostriedok určený na čistenie a leštenie sklenených a hladkých umývateľných plôch, ako
sú okná, zrkadlá či sklenené stoly.Okrem okien je ideálny na čistenie zrkadiel, televíznych obrazoviek alebo
sklenených stolov. Zaisťuje lesk bez šmúh a nutnosti dodatočného leštenia. Požaduje sa fľaša s
rozprašovačom.
Zloženie: musí obsahovať: <5% aniónové tenzidy, Parfum, Methylisothiazolinone.
Objem: 500 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Clin na okná s rozprašovačom alebo ekvivalentný

Položka č.36 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 4 500 ml

36.

Špeciálny čistiaci prostriedok určený na čistenie a leštenie sklenených a hladkých umývateľných plôch, ako
sú okná, zrkadlá či sklenené stoly.Okrem okien je ideálny na čistenie zrkadiel, televíznych obrazoviek alebo
sklenených stolov. Zaisťuje lesk bez šmúh a nutnosti dodatočného leštenia.
Zloženie: <5% aniónové tenzidy, Parfum, Methylisothiazolinone.
Objem: 4500 ml,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Clin na okná alebo ekvivalentný

Položka č.37 - Čistiaci prostriedok na okná a sklené povrchy, objem 5 000 ml

37.

Vysoko účinný, jednoduché leštenie bez šmúh, okná vydržia dlhšie čisté ako po použití saponátových
čistidiel. Môže sa použiť priamo na znečistené sklenené plochy bez predchádzajúceho ošetrenia
saponátovým roztokom. Sklenené plochy, ošetrené týmto výrobkom, odpudzujú vodu a tým pádom sú lepšie
priehľadné, nerosí sa a odolávajú ľahšie bežným nečistotám. Jeho zloženie je vhodné na použitie na všetky
druhy materiálov.
Zloženie musí obsahovať: < 5% aniónová povrchová aktívna látka, parfum, alkohol.
Objem: 5 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Krystal na okná alebo ekvivalentný

Položka č. 38 - Čistiaci prostriedok na nábytok - krém, objem 250 ml

38.

Krém - leštenka na nábytok s včelím voskom. Požaduje sa,
aby vyživoval drevené povrchy, musí konzervovať, čistiť
nábytok pred prachom a slnečným žiarením.
Zloženie musí obsahovať: < 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, < 5 % alifatické uhľovodíky, parfumy,
linalool, hexyl cinnamal, limonene, benzyl salicylate, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Objem: 250 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Pronto krém s včelím voskom alebo ekvivalentný (napr. KRYSTAL, leštenka na nábytok)

Položka č.39 - Čistiaci prostriedok proti prachu na rôzne povrchy a nábytok v spreji, objem 250 ml

39.

Čistiaci prostriedok na rôzne povrchy a nábytok, s dlhodobým antistatickým účinkom, vhodný na
odstránenie prachu, šmúh a mastných škvŕn.
Zloženie musí obsahovať: <5% neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% alifatické uhľovodíky, parfumy,
linalool, hexyl cinnamal, limonene, benzyl salicylate, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol,
Objem: 250 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Pronto/Pledge spray multi-surface alebo ekvivalentný

Položka č.40 - Čistiaci prostriedok na podlahy linoleum, keramické, objem 1000 ml

40.

Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy.
Zloženie musí obsahovať: < 5% neiónové povrchovo aktívnej látky, < 5% aniónovej povrchovo aktívnej
látky, neiónovej povrchovo aktívnej látky, Parfém, Geraniol, Butylphenyl methylpropional, Citronellol,
Limonene, Hexyl cinnamal, Glutaral, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Octylisothiazolinone.
Objem: 1 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Ajax alebo ekvivalentný

Položka č. 41 - Čistiaci prostriedok na podlahu s voskom, objem 5 000 ml

41.

Saponát s voskom, vhodný na umývanie podláh a tvrdých umývateľných povrchov.
Zloženie: musí obsahovať: <5% neionogenne povrchovo aktívne látky, parfum, methylisothiazolinon,
benzisothiazolinon, linalool,
Objem: 5 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Pavistela Rosa alebo ekvivalentný

Položka č. 42 - Čistiaci protriedok priemyselný do automatov, objem 10 000 ml

42.

Nepenivý tekutý čistič, vhodný na čistenie extrémne
znečistených povrchov, určený do čistiacich podlahových
automatov.
Zloženie musí obsahovať: 2-(2-butoxyetoxy) etanol, hydroxid draselný, menej ako 5% : nátrium- (2butoxyetoxy) acetát, 2,2´,2´´- nitrilotrietanol, trinátriumnitrilotriacetát, kyselina ortokremičitá, sodná soľ, menej
ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky.
Objem: 10 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: PANTRA Turbo alebo ekvivalentný

Položka č. 43 - Saponát na umývanie riadu, objem 450 ml

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

43.

Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci mastnotu.
Zloženie: musí obsahovať: 5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, <5% Neiónové Povrchovo Aktívne
Látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfumy, Geraniol, Limonene.
Objem: 450 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Jar alebo ekvivalentný

Položka č.44 - Saponát na umývanie riadu, objem 1350 ml

44.

Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci mastnotu.
Zloženie: 5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, <5% Neiónové Povrchovo Aktívne Látky,
Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfumy, Geraniol, Limonene.
Objem: 1 350 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Jar alebo ekvivalentný

Položka č. 45 - Umývačka riadu - tablety

45.

Požaduje sa, aby neobsahovali fosfáty, požaduje sa
posilnené silou kyseliny citrónovej
Zloženie: musí obsahovať: 5-15 % bieliace činidlo na báze kyslíka, < 5 % neiónové tenzidy, fosfonáty,
V jednom kuse balenia: 120 tabliet (Verejný obstarávateľ pripúšťa obsah balenia aj s iným počtom
tabliet, avšak celkový požadovaný počet tabliet na obodbie 1 roka (t.j. 720 ks) musí byť dodržaný),
Požaduje sa: Somat Giga alebo ekvivalentný

Položka č. 46 - Umývačka riadu - tekutý umývací prostriedok, hmotnosť 25 kg

46.

Tekutý nepenivý umývací prostriedok do umývačky riadu.Požaduje sa, aby odstraňoval veľmi silné
znečistenie riadu,
aby zabraňoval tvorbe škrobových usadenín, požaduje sa, aby bol plne účinný aj v tvrdej vode, bez
zápachu.
Zloženie: musí obsahovať: nitrilotriacetická kyselina,
5-15%hydroxid draselný,5-15% hydroxid sódny,5--15% trinatrium- nitilotricetat.
Hmotnosť: 25 kg
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Topmatic univerzal alebo ekvivalentný

Položka č. 47 - Umývačka riadu - oplachový prostriedok, hmotnosť 20 kg

47.

Oplachové aditívum je určené výlučne pre profesionálne použitie neutrálny oplachovací prostriedok pre
priemyselné umývačky riadu. Vyvážená receptúra zaručuje rýchle
a dôkladné vyschnutie riadu, urýchľuje schnutie riadu
a zaručuje žiarivo lesklý riad, efektívne oplachovanie vďaka špeciálnemu zloženiu.
Zloženie: musí obsahovať: mastný alkohol etoxylovaný =/< C15 a =/< 5EO,
nátriumizopropylbenzénsulfonát, Etoxylované alkoholy,
Hmotnosť: 20 kg,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Ecolab Toprinse alebo ekvivalentný

Položka č. 48 - Čistiaci prostriedok na WC s vôňou, objem 750 ml

48.

Penivý čistiaci prostriedok na WC s vysoko účinnou
ochranou proti vodnému kameňu, umožňuje aplikáciu
čističa priamo pod okraj WC-misy. Účinná čistiaca pena.
Zloženie musí obsahovať: bieliace činidlá na báze chlóru, povrchovo činné amfotérne látky, povrchovo
činné aniónové látky.
Objem: 750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Duck WC alebo ekvivalentný

Položka č. 49 - Tuhý čistič a osviežovač do WC - závesný košík

49.

Pevný WC blok v podobe štyroch guličiek v závesnom košíku. Na čistenie WC s ochranou proti vodnému
kameňu a sviežou vôňou.
Zloženie musí obsahovať: >30% aniónové tenzidy, 5-15% neiónové tenzidy, Parfum (citral, limonene).
Balené ako 4 guličky tuhého osviežovača v závesnom košíku.
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Bref Power Aktiv pevný WC blok alebo ekvivalentný

Položka č. 50 - Sóda kryštálová, hmotnosť 1000 g ks

50.

Prostriedok určený na zmäkčovanie vody, ľahko a rýchlo rozpustný, na namáčanie silne znečistených
odevov (pracovné odevy, montérky), vhodný do automatických práčok, zvyšuje účinnosť pracieho prášku,
zabraňuje usadeniu vodného kameňa.
Zloženie musí obsahovať:dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8).
Hmotnosť: 1 000 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Luxon soda krystal alebo ekvivalentný

Položka č. 51 - Mydlo na pranie, hmotnosť 250 g ks

51.

Mydlo na pranie, ktoré slúži na odstránenie škvŕn a špiny,
ochraňuje vlákna a farby, nedráždi pokožku
Zloženie musí obsahovať:> 30 % mydlo, parfum, geraniol, citronellol, limonene.
Hmotnosť: 250 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Lanza mydlo na pranie alebo ekvivalentný (napr. Winnis Sapone Marsigllia)

Položka č. 52 - Mydlo na fľaky - tuhé žlčové, hmotnosť 100 g

52.

Tuhé žlčové mydlo s vysokou čistiacou silou spoľahlivo odstráňujúce aj ťažko odolné škvrny. Vhodné na
všetky druhy stálofarebných textílií.
Zloženie musí obsadovať: viac ako 30% mydlo, vonné látky, ostatné zložky: žlčový koncentrát, vonné látky,
limonene, citral.
Hmotnosť: 100 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Denkmit Gallseife alebo ekvivalentný

Položka č. 53 - Mydlo tekuté s dávkovačom, objem 500 ml

53.

Mydlo tekuté s dávkovačom.
Zloženie musí obsahovať:aqua, sodium laureth sulfate, glycol distearate, cocamide MEA, laureth-10,
sodium chloride, glycerin, cocamidopropyl betaine, cocamide DEA, parfum, citrid acid
parfume,methylchloroisothiazolinone, methylsothiazolinone, citric acid, CI 62045, CI 74180.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Senza alebo ekvivalentný (napr. Isolda tekuté mydlo s dávkovačom)

Položka č. 54 - Mydlo tekuté, objem 5000 ml

54.

Mydlo tekuté.
Zloženie musí obsahovať:aqua,sodium laureth sulfate, cocamidopropyl,betaine, sodium chloride, cocamide
dea, glycerin, sodium chloride, glycol distearate, polyquaternium-7, panthenol, citrid acid, parfume,
ethylchloroisothiazolinone, methylsothiazolinone, colorant,
Objem: 5 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Linteo tekuté mydlo alebo ekvivalentný (napr. Isolda Neutral tekuté mydlo)

Položka č. 55 - Mydlo vo forme peny, objem 1 000 ml

55.

Fľaša s násadkou do dávkovača.Tekuté mydlo vo forme istantnej peny, obsahuje esenciálne oleje z
cédrového
dreva a pačuli, bez obsahu silikónov. Požaduje sa kompatibilita s dávkovačom na penové mydlo DEB.
Zloženie musí obsahovať: aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide DEA, TEA-lauryl
sulfate, PEG-7 glyceryl cocoate, glycerin, citric acid, benzyl alcohol, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, riethylene glycol, propylene glycol, magnesium
nitrate, magnesium chloride, DMDM hydantoin, tetrasodium EDTA, panthenol, parfum, CI 42090, CI 17200.
Objem: 1 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: DEB relax aromatherapy pena alebo ekvivalentný

Položka č. 56 - Mydlo tekuté s dávkovačom, objem 250 ml

56.

Požaduje sa, aby obsahoval 1/4 hydratačného krému
požaduje sa s dávkovačom a pumpou
Zloženie musí obsahovať: aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA,
isopropyl palmitate, parfum, acrylates copolymer, styrene/acrylates copolymer, PPG-12, sodium lauryl
sulfate, sodium chloride, citric acid, sodium benzoate, alpha-isomethyl Ionone, benzyl alcohol, benzyl
salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene,
linalool pH neutrálne.
Objem: 250 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: DOVE alebo ekvivalentný

Položka č. 57 - Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača uvedeného v položke č. 56
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43.

Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci mastnotu.
Zloženie: musí obsahovať: 5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, <5% Neiónové Povrchovo Aktívne
Látky, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfumy, Geraniol, Limonene.
Objem: 450 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Jar alebo ekvivalentný

Položka č.44 - Saponát na umývanie riadu, objem 1350 ml

44.

Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu, odstraňujúci mastnotu.
Zloženie: 5-15% Aniónové Povrchovo Aktívne Látky, <5% Neiónové Povrchovo Aktívne Látky,
Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfumy, Geraniol, Limonene.
Objem: 1 350 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Jar alebo ekvivalentný

Položka č. 45 - Umývačka riadu - tablety

45.

Požaduje sa, aby neobsahovali fosfáty, požaduje sa
posilnené silou kyseliny citrónovej
Zloženie: musí obsahovať: 5-15 % bieliace činidlo na báze kyslíka, < 5 % neiónové tenzidy, fosfonáty,
V jednom kuse balenia: 120 tabliet (Verejný obstarávateľ pripúšťa obsah balenia aj s iným počtom
tabliet, avšak celkový požadovaný počet tabliet na obodbie 1 roka (t.j. 720 ks) musí byť dodržaný),
Požaduje sa: Somat Giga alebo ekvivalentný

Položka č. 46 - Umývačka riadu - tekutý umývací prostriedok, hmotnosť 25 kg

46.

Tekutý nepenivý umývací prostriedok do umývačky riadu.Požaduje sa, aby odstraňoval veľmi silné
znečistenie riadu,
aby zabraňoval tvorbe škrobových usadenín, požaduje sa, aby bol plne účinný aj v tvrdej vode, bez
zápachu.
Zloženie: musí obsahovať: nitrilotriacetická kyselina,
5-15%hydroxid draselný,5-15% hydroxid sódny,5--15% trinatrium- nitilotricetat.
Hmotnosť: 25 kg
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Topmatic univerzal alebo ekvivalentný

Položka č. 47 - Umývačka riadu - oplachový prostriedok, hmotnosť 20 kg

47.

Oplachové aditívum je určené výlučne pre profesionálne použitie neutrálny oplachovací prostriedok pre
priemyselné umývačky riadu. Vyvážená receptúra zaručuje rýchle
a dôkladné vyschnutie riadu, urýchľuje schnutie riadu
a zaručuje žiarivo lesklý riad, efektívne oplachovanie vďaka špeciálnemu zloženiu.
Zloženie: musí obsahovať: mastný alkohol etoxylovaný =/< C15 a =/< 5EO,
nátriumizopropylbenzénsulfonát, Etoxylované alkoholy,
Hmotnosť: 20 kg,
Balenie: na kusy,
Požaduje sa: Ecolab Toprinse alebo ekvivalentný

Položka č. 48 - Čistiaci prostriedok na WC s vôňou, objem 750 ml

48.

Penivý čistiaci prostriedok na WC s vysoko účinnou
ochranou proti vodnému kameňu, umožňuje aplikáciu
čističa priamo pod okraj WC-misy. Účinná čistiaca pena.
Zloženie musí obsahovať: bieliace činidlá na báze chlóru, povrchovo činné amfotérne látky, povrchovo
činné aniónové látky.
Objem: 750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Duck WC alebo ekvivalentný

Položka č. 49 - Tuhý čistič a osviežovač do WC - závesný košík

49.

Pevný WC blok v podobe štyroch guličiek v závesnom košíku. Na čistenie WC s ochranou proti vodnému
kameňu a sviežou vôňou.
Zloženie musí obsahovať: >30% aniónové tenzidy, 5-15% neiónové tenzidy, Parfum (citral, limonene).
Balené ako 4 guličky tuhého osviežovača v závesnom košíku.
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Bref Power Aktiv pevný WC blok alebo ekvivalentný

Položka č. 50 - Sóda kryštálová, hmotnosť 1000 g ks

50.

Prostriedok určený na zmäkčovanie vody, ľahko a rýchlo rozpustný, na namáčanie silne znečistených
odevov (pracovné odevy, montérky), vhodný do automatických práčok, zvyšuje účinnosť pracieho prášku,
zabraňuje usadeniu vodného kameňa.
Zloženie musí obsahovať:dekahydrát uhličitanu sodného (EC 207-838-8).
Hmotnosť: 1 000 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Luxon soda krystal alebo ekvivalentný

Položka č. 51 - Mydlo na pranie, hmotnosť 250 g ks

51.

Mydlo na pranie, ktoré slúži na odstránenie škvŕn a špiny,
ochraňuje vlákna a farby, nedráždi pokožku
Zloženie musí obsahovať:> 30 % mydlo, parfum, geraniol, citronellol, limonene.
Hmotnosť: 250 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Lanza mydlo na pranie alebo ekvivalentný (napr. Winnis Sapone Marsigllia)

Položka č. 52 - Mydlo na fľaky - tuhé žlčové, hmotnosť 100 g

52.

Tuhé žlčové mydlo s vysokou čistiacou silou spoľahlivo odstráňujúce aj ťažko odolné škvrny. Vhodné na
všetky druhy stálofarebných textílií.
Zloženie musí obsadovať: viac ako 30% mydlo, vonné látky, ostatné zložky: žlčový koncentrát, vonné látky,
limonene, citral.
Hmotnosť: 100 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Denkmit Gallseife alebo ekvivalentný

Položka č. 53 - Mydlo tekuté s dávkovačom, objem 500 ml

53.

Mydlo tekuté s dávkovačom.
Zloženie musí obsahovať:aqua, sodium laureth sulfate, glycol distearate, cocamide MEA, laureth-10,
sodium chloride, glycerin, cocamidopropyl betaine, cocamide DEA, parfum, citrid acid
parfume,methylchloroisothiazolinone, methylsothiazolinone, citric acid, CI 62045, CI 74180.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Senza alebo ekvivalentný (napr. Isolda tekuté mydlo s dávkovačom)

Položka č. 54 - Mydlo tekuté, objem 5000 ml

54.

Mydlo tekuté.
Zloženie musí obsahovať:aqua,sodium laureth sulfate, cocamidopropyl,betaine, sodium chloride, cocamide
dea, glycerin, sodium chloride, glycol distearate, polyquaternium-7, panthenol, citrid acid, parfume,
ethylchloroisothiazolinone, methylsothiazolinone, colorant,
Objem: 5 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Linteo tekuté mydlo alebo ekvivalentný (napr. Isolda Neutral tekuté mydlo)

Položka č. 55 - Mydlo vo forme peny, objem 1 000 ml

55.

Fľaša s násadkou do dávkovača.Tekuté mydlo vo forme istantnej peny, obsahuje esenciálne oleje z
cédrového
dreva a pačuli, bez obsahu silikónov. Požaduje sa kompatibilita s dávkovačom na penové mydlo DEB.
Zloženie musí obsahovať: aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, cocamide DEA, TEA-lauryl
sulfate, PEG-7 glyceryl cocoate, glycerin, citric acid, benzyl alcohol, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, riethylene glycol, propylene glycol, magnesium
nitrate, magnesium chloride, DMDM hydantoin, tetrasodium EDTA, panthenol, parfum, CI 42090, CI 17200.
Objem: 1 000 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: DEB relax aromatherapy pena alebo ekvivalentný

Položka č. 56 - Mydlo tekuté s dávkovačom, objem 250 ml

56.

Požaduje sa, aby obsahoval 1/4 hydratačného krému
požaduje sa s dávkovačom a pumpou
Zloženie musí obsahovať: aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA,
isopropyl palmitate, parfum, acrylates copolymer, styrene/acrylates copolymer, PPG-12, sodium lauryl
sulfate, sodium chloride, citric acid, sodium benzoate, alpha-isomethyl Ionone, benzyl alcohol, benzyl
salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene,
linalool pH neutrálne.
Objem: 250 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: DOVE alebo ekvivalentný

Položka č. 57 - Tekuté mydlo ako náhradná náplň do dávkovača uvedeného v položke č. 56

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONYULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

57.

Požaduje sa, aby obsahoval 1/4 hydratačného krému.
Zloženie musí obsahovať: aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA,
isopropyl palmitate, parfum, acrylates copolymer, styrene/acrylates copolymer, PPG-12, sodium lauryl
sulfate, sodium chloride, citric acid, sodium benzoate, alpha-isomethyl Ionone, benzyl alcohol, benzyl
salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene,
linalool pH neutrálne.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: DOVE alebo ekvivalentný

Položka č. 58 - Ochranný krém na ruky, objem 100 ml,

58.

Položka č.58

Krém na ruky v tube.
Zloženie musí obsahovať: aqua, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, glycerin, cera alba, dimethicone,
cetyl alcohol, olea europaea fruit oil, Olive acid, stearic acid, palmitic acid, aminotridecane adipate, laureth30, parfum,
benzyl benzoate, benzyl salicylate, musk ketone, acetyl hexamethyl tetralin, butylphenyl methylpropional,
cinnamyl alcohol, citronellol, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, hydroxyisohexyl 3- cyclohexene
carboxaldehyde.
Objem:100 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Indulona ochranná alebo ekvivalentný

Položka č. 59 - Osviežovač olejový, objem 750 ml

59.

spĺňa

Položka č.61

Osviežovač vzduchu vo forme aerosól, eliminuje zápach.
Zloženie musí obsahovať: aqua, isopropyl alcohol, (C10-C16) alkyl alcohol, ethoxylate, parfum,
triethanolamine, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene.
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Osviežovač vzduchu Brise/Glade alebo ekvivalentný

Položka č. 62 - Osviežovač vzduchu v gélovej forme, hmotnosť 150 g, typ 1

62.

spĺňa

Položka č.62

Osviežovač vzduchu v gelovej forme, v plastovej krabičke
s vekom na regulovanie intenzity vône.
Zloženie musí obsahovať: parfum, zahusťovadlo, konzervačná látka, farbivo, gélové substancie.
Hmotnosť: 150 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Swingy gél alebo ekvivalentný

Položka č. 63 - Osviežovač vzduchu v gélovej forme, hmotnosť 150 g, typ 2

63.

spĺňa

Položka č.60

Osviežovač vzduchu vo forme aerosól.
Zloženie musí obsahovať: propan, butan, parfumovaná kompozícia.
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Q power WC osviežovač alebo ekvivalentný

Položka č. 61 - Osviežovač vzduchu sprej, objem 300 ml, typ 2

61.

spĺňa

Položka č.59

Olejový osviežovač vzduchu. Fľaša s rozpašovačom, olejový.
Zloženie musí obsahovať: >30% voda, 5-15% izopropylalkohol, propylénglykol, neiónovépovrchovo aktívne
látky, <5 % konzervant, parfum, benzyl benzoate, limonene, linalool, butylphenyl methylpropional, farbivo,
propán-2-ol, C10-16-alkylalkoholy, etoxylované, zmes vonných látok.
Objem: 750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Krystal WC osviežovač alebo ekvivalentný

Položka č. 60 - Osviežovač vzduchu sprej, objem 300 ml, typ 1

60.

spĺňa

spĺňa

Položka č.63

Osviežovač vzduchu v gelovej forme.
Zloženie musí obsahovať: Aqua, Prepolymer of TDI and polyol, Parfum, Sodium polyacrylate, Citral,
Limonene, CI 11680, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl salicylate, Citronellol,
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol.
Hmotnosť: 150 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Osviežovač vzduchu gél Glade / Brise alebo ekvivalentný

spĺňa

57.

Požaduje sa, aby obsahoval 1/4 hydratačného krému.
Zloženie musí obsahovať: aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl betaine, cocamide MEA,
isopropyl palmitate, parfum, acrylates copolymer, styrene/acrylates copolymer, PPG-12, sodium lauryl
sulfate, sodium chloride, citric acid, sodium benzoate, alpha-isomethyl Ionone, benzyl alcohol, benzyl
salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene,
linalool pH neutrálne.
Objem: 500 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: DOVE alebo ekvivalentný

Položka č. 58 - Ochranný krém na ruky, objem 100 ml,

58.

Krém na ruky v tube.
Zloženie musí obsahovať: aqua, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, glycerin, cera alba, dimethicone,
cetyl alcohol, olea europaea fruit oil, Olive acid, stearic acid, palmitic acid, aminotridecane adipate, laureth30, parfum,
benzyl benzoate, benzyl salicylate, musk ketone, acetyl hexamethyl tetralin, butylphenyl methylpropional,
cinnamyl alcohol, citronellol, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, hydroxyisohexyl 3- cyclohexene
carboxaldehyde.
Objem:100 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Indulona ochranná alebo ekvivalentný

Položka č. 59 - Osviežovač olejový, objem 750 ml

59.

Olejový osviežovač vzduchu. Fľaša s rozpašovačom, olejový.
Zloženie musí obsahovať: >30% voda, 5-15% izopropylalkohol, propylénglykol, neiónovépovrchovo aktívne
látky, <5 % konzervant, parfum, benzyl benzoate, limonene, linalool, butylphenyl methylpropional, farbivo,
propán-2-ol, C10-16-alkylalkoholy, etoxylované, zmes vonných látok.
Objem: 750 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Krystal WC osviežovač alebo ekvivalentný

Položka č. 60 - Osviežovač vzduchu sprej, objem 300 ml, typ 1

60.

Osviežovač vzduchu vo forme aerosól.
Zloženie musí obsahovať: propan, butan, parfumovaná kompozícia.
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Q power WC osviežovač alebo ekvivalentný

Položka č. 61 - Osviežovač vzduchu sprej, objem 300 ml, typ 2

61.

Osviežovač vzduchu vo forme aerosól, eliminuje zápach.
Zloženie musí obsahovať: aqua, isopropyl alcohol, (C10-C16) alkyl alcohol, ethoxylate, parfum,
triethanolamine, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene.
Objem: 300 ml
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Osviežovač vzduchu Brise/Glade alebo ekvivalentný

Položka č. 62 - Osviežovač vzduchu v gélovej forme, hmotnosť 150 g, typ 1

62.

Osviežovač vzduchu v gelovej forme, v plastovej krabičke
s vekom na regulovanie intenzity vône.
Zloženie musí obsahovať: parfum, zahusťovadlo, konzervačná látka, farbivo, gélové substancie.
Hmotnosť: 150 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Swingy gél alebo ekvivalentný

Položka č. 63 - Osviežovač vzduchu v gélovej forme, hmotnosť 150 g, typ 2

63.

Osviežovač vzduchu v gelovej forme.
Zloženie musí obsahovať: Aqua, Prepolymer of TDI and polyol, Parfum, Sodium polyacrylate, Citral,
Limonene, CI 11680, Geraniol, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl salicylate, Citronellol,
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol.
Hmotnosť: 150 g
Balenie: na kusy
Požaduje sa: Osviežovač vzduchu gél Glade / Brise alebo ekvivalentný

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK
Požaduje sa:

Tomáš Dzurňák D&D
Južná trieda 78,
040 01 Košice
Uchádzač uvedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované zmluvné požiadavky na
predmet zákazky
V prípade, ak požiadavku neakceptuje,
dodávateľ uviedol
"neakceptujem" a NÁVRH nového
znenia hodnoty

DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:

1.

Uzatvorenie rámcovej dohody na dohodnuté zmluvné obdobie 12 mesiacov resp. do doby naplnenia
zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

akceptujem

1.

Uzatvorenie rámcovej dohody na dohodnuté zmluvné obdobie 12 mesiacov resp. do doby naplnenia
zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

2.

Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných
čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch
podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

akceptujem

2.

Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných
čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch
podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

akceptujem

3.

Požaduje sa dodanie tovaru:

3.1

do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

akceptujem

3.1

do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi,

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a
štátne sviatky),

akceptujem

3.2

v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a
štátne sviatky),

3.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,

akceptujem

3.3

v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,

3.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a
zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí
účinnosti rámcovej dohody),

3.4

na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa, pričom dohodnutým miestom
dodania tovaru je miestnosť slúžiaca objednávateľovi ako sklad všeobecného materiálu.
Objednávateľ za týmto účelom sprístupní pre dodávateľa na čas nevyhnutný na vyloženie tovaru
miestnosť slúžiacu ako sklad všeobecného materiálu

akceptujem

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo
rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu
príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s
DPH.
3.5

s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo
rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu
príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s
DPH.
akceptujem

3.5

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom
liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od
dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ
je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám
objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia
požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu
dodávateľ (napr. doprava).

V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom
liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).

akceptujem

nový bod 3.6

tak, aby bol objednaný počet kusov tovaru zabalený v originálnom balení od výrobcu na prepravnú
paletu a zabezpečený proti poškodeniu pri preprave, manipulácií a uskladnení a dodávateľ musí
zabezpečiť účinnú ochranu tovaru voči akémukoľvek znehodnoteniu. Dodávateľ je povinný na
prepravnom obale uviesť označenie dodávateľa tovaru a dátum balenia.

4.

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený v lehote do troch (3) pracovných dní od
dodania tovaru požiadať dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ
je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám
objednávateľa, a to v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa oznámenia
požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša v plnom rozsahu
dodávateľ (napr. doprava).

nový bod 5.

Dodávateľ zabezpečí kompletné služby súvisiace s dodaním tovaru (t. j. najmä jeho vyloženie na
miesto určenia výlučne vlastnými technickými a personálnymi kapacitami). Uvedené služby musia
byť započítané v jednotkovej cene tovaru ponúkaného dodávateľom.

5.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

akceptujem

6.

Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

6.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu
faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu,
okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

akceptujem

7.

Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa ako povinnú prílohu
faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu,
okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

7.

Objednávateľ zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej
dodávateľom po dodaní tovaru. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v
súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do
piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodania tovaru
podľa uzatvorenej rámcovej dohody.

akceptujem

8.

Objednávateľ zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný tovar na základe faktúry vystavenej
dodávateľom po dodaní tovaru. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru v
súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, najneskôr však do
piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodania tovaru
podľa uzatvorenej rámcovej dohody.
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8.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným
stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
Objednávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za
deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v
prospech účtu predávajúceho.

9.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná
jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková
cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred
vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a
jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej
ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po
prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky,
zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu
zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.

10.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena
(ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej
rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol,
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej rámcovej dohody, zaväzuje sa
dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody a nižšou cenou.

10.1

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania
skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého
bude upravená cena zistená podľa bodu 10. týchto zmluvných podmienok.

11.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia
cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v rámcovej dohode od akéhokoľvek
dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po
preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej
ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V
prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu
ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej
lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým (1.) kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa
uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

12.

Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp. zmeniť druh tovaru v
rozsahu predmetu
obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný objem tejto
rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.
Zmluvná cena tohto druhu tovaru bude určená, ako nižšia cena z nasledovných cien:
- z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tovaru od min. troch
rôznych predajcov na trhu.
- z ponukovej ceny predloženej dodávateľom v prieskume trhu.
Jedným z povinne oslovených predajcov v rámci prieskumu trhu bude dodávateľ. Prieskum trhu
vykoná objednávateľ.

13.

V prípade, ak počas platnosti rámcovej dohody bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru je
dodávateľ povinný
ponúknuť objednávateľovi plne funkčný tovar s rovnakými, resp. vyššími parametrami a vlastnosťami,
aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená (ďalej len "náhradný tovar"). Táto skutočnosť musí byť
doložená oficiálnym vyhlásením výrobcu. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena
pôvodného tovaru, ktorého výroba bola ukončená. Ak trhová cena náhradného tovaru bude v danom
období nižšia ako cena pôvodného tovaru, platí spôsob určenia ceny uvedený v predchádzajúcom
bode.

9.

Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným
stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
Objednávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk . Za
deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v
prospech účtu predávajúceho.

10.

Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane:
- dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná
jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková
cena za MJ bez DPH, za ktorú objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred
vyhlásením tejto súťaže,
alebo
- dodávateľ, ktorý objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a
jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej
ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,
tak:
objednávateľ vyzve úspešného dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po
prehodnotení písomného zdôvodnenia objednávateľ:
9.1 uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky,
zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny.
9.2 neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu
zákazky, vyhradzuje si právo odstúpiť od tejto rámcovej dohody.

akceptujem

11.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena
(ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej
rámcovej dohode a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol,
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa uzatvorenej rámcovej dohody, zaväzuje sa
dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej rámcovej
dohody a nižšou cenou.

akceptujem

11.1

Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania
skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého
bude upravená cena zistená podľa bodu 10. týchto zmluvných podmienok.

12.

V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia
cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v rámcovej dohode od akéhokoľvek
dodávateľa (t.j. viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto rámcovej dohody), objednávateľ po
preukázaní tejto skutočnosti vyzve dodávateľa k rokovaniu o ďalšom postupe vo veci úpravy zmluvnej
ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V
prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu
ďalšieho postupu, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej
lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým (1.) kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď objednávateľa doručená dodávateľovi a skončí sa
uplynutím posledného kalendárneho dňa príslušného mesiaca.

13.

Počas trvania rámcovej dohody si objednávateľ vyhradzuje právo rozšíriť, príp. zmeniť druh tovaru v
rozsahu predmetu
obstarávania a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný objem tejto
rámcovej dohody počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený.
Zmluvná cena tohto druhu tovaru bude určená, ako nižšia cena z nasledovných cien:
- z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tovaru od min. troch
rôznych predajcov na trhu.
- z ponukovej ceny predloženej dodávateľom v prieskume trhu.
Jedným z povinne oslovených predajcov v rámci prieskumu trhu bude dodávateľ. Prieskum trhu
vykoná objednávateľ.

14.

V prípade, ak počas platnosti rámcovej dohody bude ukončená výroba niektorého z druhov tovaru je
dodávateľ povinný
ponúknuť objednávateľovi plne funkčný tovar s rovnakými, resp. vyššími parametrami a vlastnosťami,
aké mal tovar, ktorého výroba bola ukončená (ďalej len "náhradný tovar"). Táto skutočnosť musí byť
doložená oficiálnym vyhlásením výrobcu. Cena náhradného tovaru nesmie byť vyššia ako cena
pôvodného tovaru, ktorého výroba bola ukončená. Ak trhová cena náhradného tovaru bude v danom
období nižšia ako cena pôvodného tovaru, platí spôsob určenia ceny uvedený v predchádzajúcom
bode.

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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14.

V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 12. a 13. je dodávateľ povinný pred prvou
dodávkou každého nového tovaru, resp. náhradného druhu tovaru doručiť objednávateľovi
prospektový materiál a kartu bezpečnostných údajov resp. bezpečnostný list, ak sa vyžaduje a
zároveň doručiť návrh dodatku, ktorého predmetom bude zmena rozsahu plnenia vrátane
aktualizovaného štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky.

akceptujem

15.

V prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 12. a 13. je dodávateľ povinný pred prvou
dodávkou každého nového tovaru, resp. náhradného druhu tovaru doručiť objednávateľovi
prospektový materiál a kartu bezpečnostných údajov resp. bezpečnostný list, ak sa vyžaduje a
zároveň doručiť návrh dodatku, ktorého predmetom bude zmena rozsahu plnenia vrátane
aktualizovaného štruktúrovaného rozpočtu ceny predmetu zákazky.

15.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej
zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny,
predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zmena názvu tovaru a pod.).

akceptujem

16.

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej
zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny,
predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zmena názvu tovaru a pod.).

16.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol
oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

akceptujem

17.

Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania zmluvy bol
oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.

17.

Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných
nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek
uvedených v bodoch 9. - 14. týchto zmluvných podmienok.

akceptujem

18.

Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných
nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek
uvedených v bodoch 9. - 14. týchto zmluvných podmienok.

18.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu,
dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas
objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

akceptujem

19.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu,
dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas
objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

19.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie
zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku
okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to
najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych
dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na
požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednoť, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

akceptujem

20.

Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie
zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku
okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmlúvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to
najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych
dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na
požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednoť, je povinný
oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvorenej rámcovej dohody.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

20.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

akceptujem

21.

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

21.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o
osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností
vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne
poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania
rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi
vznikla porušením tejto povinnosti.

akceptujem

22.

Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o
osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností
vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne
poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania
rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi
vznikla porušením tejto povinnosti.

22.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v
Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní
spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex")
zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.

akceptujem

23.

Záujemca/Uchádzač/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v
Etickom kódexe záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní
spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex")
zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym
dodávateľom v rámci PTK
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:

Tomáš Dzurňák D&D
Južná trieda 78,
040 01 Košice
Uchádzač uviedol informáciu, či
akceptuje resp. neakceptuje
verejným obstarávateľom
definované minimálne osobitné
požiadavky na predmet zákazky a
doklady

DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY
Požaduje sa:

V prípade neakceptovania príslušnej
požiadavky uviedol dôvod a ním
navrhovanú úpravu
6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú
požadované potvrdenie

akceptujem

6.1

Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú
požadované potvrdenie

6.2

Prospektový materiál

akceptujem

6.2

Prospektový materiál

6.3

Všetky ponúkané produkty, ktoré obsahujú:
a) látku alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP alebo
b) látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi
bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo
c) látku, ktorá je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok na prípadnú autorizáciu podľa článku 59
ods. 1 nariadenia REACH z akýchkoľvek iných dôvodov. (článok 31 ods. 1 nariadenia REACH).
- musia spĺňať požiadavky slovenskej a medzinárodnej chemickej legislatívy (najmä so zákonom č.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), s nariadením (ES) č. 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), nariadením (ES) č. 1272/2008
(CLP). Na preukázanie splnenia objednávateľom stanovenej požiadavky sa požaduje predložiť Kartu
bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy (jedná sa o všetky položky okrem
položiek č.15 až 19, 51 až 58).

6.3

Všetky ponúkané produkty, ktoré obsahujú:
a) látku alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP alebo
b) látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi
bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo
c) látku, ktorá je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok na prípadnú autorizáciu podľa článku 59
ods. 1 nariadenia REACH z akýchkoľvek iných dôvodov. (článok 31 ods. 1 nariadenia REACH).
- musia spĺňať požiadavky slovenskej a medzinárodnej chemickej legislatívy (najmä so zákonom č.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), s nariadením (ES) č. 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), nariadením (ES) č. 1272/2008
(CLP). Na preukázanie splnenia objednávateľom stanovenej požiadavky sa požaduje predložiť Kartu
bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej legislatívy (jedná sa o všetky položky okrem
položiek č.15 až 19, 51 až 58).

6.4

Všetky ponúkané produkty, ktoré je možné klasifikovať ako kozmetické výrobky, musia spĺňať
požiadavky slovenskej a medzinárodnej legislatívy upravujúce kozmetické výrobky (najmä smernica o
kozmetických výrobkoch 76/768/EHS, nariadenie o kozmetických výrobkoch (ES č. 1223/2009),
nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) a nariadenie CLP (ES č. 1272/2008) ), čím deklarujú najmä
to, že dodávaný výrobok je bezpečný pre verejné zdravie, a že pri výrobe bola dodržaná správna
výrobna prax. Na preukázanie splnenia objednávateľom stanovenej osobitnej požiadavky sa
požaduje predložiť Správu o bezpečnosti kozmetického výrobku podľa aktuálne platnej
legislatívy (jedná sa najmä o položky č.15 až 19, 51 až 58)

6.4

Všetky ponúkané produkty, ktoré je možné klasifikovať ako kozmetické výrobky, musia spĺňať
požiadavky slovenskej a medzinárodnej legislatívy upravujúce kozmetické výrobky (najmä smernica o
kozmetických výrobkoch 76/768/EHS, nariadenie o kozmetických výrobkoch (ES č. 1223/2009),
nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) a nariadenie CLP (ES č. 1272/2008) ), čím deklarujú najmä
to, že dodávaný výrobok je bezpečný pre verejné zdravie, a že pri výrobe bola dodržaná správna
výrobna prax. Na preukázanie splnenia objednávateľom stanovenej osobitnej požiadavky sa
požaduje predložiť Správu o bezpečnosti kozmetického výrobku podľa aktuálne platnej
legislatívy (jedná sa najmä o položky č.15 až 19, 51 až 58)

6.5

Funkčné vzorky v počte minimálne 1 ks, t.j. 1 ks pre každú položku, ktorú uvedie objednávateľ vo
Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy
objednávateľa. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo
vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa. Požaduje sa
viditeľná identifikácia každej vzorky: „Vzorka – X, Y“ (kde „X" je poradové číslo položky a "Y" je názov
ponúkaného produktu).

6.5

Funkčné vzorky v počte minimálne 1 ks, t.j. 1 ks pre každú položku, ktorú uvedie objednávateľ vo
Výzve na predloženie vzoriek. Dodávateľ predkladá vzorky až na základe e-mailovej výzvy
objednávateľa. Objednávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo
vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa. Požaduje sa
viditeľná identifikácia každej vzorky: „Vzorka – X, Y“ (kde „X" je poradové číslo položky a "Y" je názov
ponúkaného produktu).

akceptujem

akceptujem

akceptujem
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